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HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika  Lauantai 27.4.2013 klo 13:00 – 15:00 

 

Paikka  Ravintola Sevilla, Itsenäisyydenkatu 2 Tampere 

 

Läsnä  Eeva Rontu  puheenjohtaja 

  Jouko Miettinen 

  Juho Kopra  jäsen 

  Raija Järvensivu jäsen 

  Markku Niemi  jäsen 

Harri Kekki  varajäsen 

  Eija Laakso  sihteeri 

 

Poissa  Harri Kopra 

 

 

1 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13 toivottaen kaikki tervetulleiksi.  

 

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 Valitaan kokousvirkailijat 

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Miettinen ja Harri Kekki. 

 

4 Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5 Seuran taloudellinen tilanne 

Todettiin seuran tilillä oleva rahamäärä. Jäsenmaksun maksaneita on nyt 76. 

Todettiin, että maksaneiden jäsenmäärä laskee kaiken aikaan, edellisellä kau-

della määrä oli 102.  

 

Päätettiin laitaa Facebook-sivulle ja kotisivuille muistutus jäsenmaksun mak-

samisesta. Erillistä muistutuskirjettä ei lähetetä, mutta muistutetaan seuraa-

vissa Sukuviesteissä.  

 

Päätettiin esittää sukukokoukselle, että jäsenmaksut muutetaan takaisin kah-

delle vuodelle ja lisätään erillinen perhemaksu. Jäsenmaksu olisi siis jatkossa 

20 €/2 vuotta ja perheeltä 30 €/2 vuotta.  

 

http://www.kirvunkoprat.net/
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6 Matka Karjalaan 

Matka toteutetaan, Seppo Kopra on matkaan lähtijöille toimittanut viisumiha-

kemukset ym. tarpeelliset paperit. Matkan jälkeen saadaan uusia kuvia ja ker-

tomuksia kotisivuille ja facebookiin jaettavaksi. 

 

7 Sukuseuran kotisivut – missä mennään ja millaista materiaalia saatavilla? 

Juho esitteli sivuja ja todettiin, että materiaalia ja linkkejä voi Juholle toimit-

taa, niin hän laittaa niitä sivuille. Linkkejä eri Karjala-sivuille voisi liittää sivus-

toon. 

 

Harrilta pyydettiin sukututkimuksesta jotain tekstiä kotisivuille. Päätettiin lisä-

tä Harrin yhteystiedot (sukututkija/rahastonhoitaja) etusivulle. Häneltä kysel-

lään ja hän pystyy parhaiten selvittämään sukua ja henkilöitä.  Sivuilla voisi ol-

la yleiskuvaus maailmasta esi-isien aikaan, sukuvaakunan selvitystä jne. Teks-

tejä voi lähettää Juholle.  

 

8 Paita-projektin eteneminen 

 

Eeva kertoi saaneensa kukkilinnusta vektorikuvan Juli Hovin yrityksen graafi-

kolta. Kuvaa ja/tai sen osia voidaan hyödyntää naisten ja lasten paidan paina-

tuksessa. Paitamallia Eeva ei vielä ollut saanut Julilta, mutta hän toimittaa asi-

aa eteenpäin heti, kun mallin saa. 

 

Miesten paitaan ehdotettiin seuran vaakunaa, ilman tekstejä. Harrilla on vek-

torikuva vaakunasta ja sitä voidaan todennäköisesti käyttää painatuksessa.  

 

Hillevi oli esittänyt Eevalle isännänviirien tekemistä. Harri sanoi tiedustelevan-

sa vaakunan käyttöoikeuksista ja viirin kustannuksia. 

 

Kun paitamalli ja tiedot vaakunan käytöstä, viirien kustannuksista saadaan, pa-

lataan hankintaa. Seuran taloustilanne ei ole kovin hyvä, joten isoja määriä ei 

pystytä hankkimaan myyntituotteita. Lisätilauksia voidaan tehdä, jos myynti 

lähtee hyvin käyntiin. 

 

9 Muut esille tulevat asiat 

a) Kirvun sukujen tapaaminen Orimattilassa 20.4.2013 – Koprat esillä  

Harri oli Orimattilan tilaisuudessa ja totesi, että sukujen yhteiset tilaisuudet 

jatkuvat todennäköisesti kahden vuoden välein. Orimattilassa oli useampia 

sukuja Kirvusta esittelemässä omaa sukuaan ja sukututkimustaan.  

 

http://www.kirvunkoprat.net/
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b) Mitä muita tapahtumia/tilaisuuksia tulossa? 

Päätettiin pitää hallituksen kokouslistalla jatkossa tämä kohta ja kerätä tulevat 

tapahtumat myös kotisivuille. Todettiin, että Porissa on 14.-16.6. Karjala-

juhlat. Harri osallistuu tapahtumaan ja toivoi, että Kopralaisia olisi mukana 

runsaasti! Hän esittelee siellä tekemäänsä sukututkimusta. Markkinatorilla 

voisi seuralla olla oma piste, jos myyntituotteita saadaan… 

 

c) Markku Niemi kertoi selvittelevänsä edelleen jääkäritoimintaa ja Paavo 

Kopran Saksassa oloaikaa. Hänellä on erilaisia mielenkiintoisia lähteitä löy-

tää Paavon lapsi Veera Saksasta.   

 

d) Muistelutilaisuus syksyllä 2013 

Päätettiin selvitellä mahdollisuuksia kokoontua syksyllä Mäntsälässä. Kirvun 

museo on siellä. Tilaisuus voisi alkaa museokierroksella, jonka jälkeen vara-

taan kahvit tai ruokailu jostain mäntsäläläisestä paikasta, jossa voisi hetken 

muistella ja tavata sukua. 

 

Päätettiin tiedustella la 21.9. vierailua museoon. Eeva ja Eija selvittävät kohtei-

ta. Sähköpostilla pidetään tilaisuuden järjestelyihin liittyvä kokous ja laitetaan 

ennakkotietoa tilaisuudesta ennen juhannusta. Pidetään hallituksen kokous 

Mäntsälässä ennen museokierrosta.  

 

Aikataulu voisi olla: hallituksen kokous klo 12, museokierros klo 13.30 alkaen 

ja kahvi/ruokailu klo 15.   

 

10 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous Mäntsälässä la 21.9.2013 klo 12, 

paikka vielä avoin. Ennen juhannusta pidetään sähköpostilla kokous, jossa 

päätetään syksyn sukutapaamisen ohjelma ja tilaisuudesta tiedottamisesta.  

  

11 Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40. 

 

Vakuudeksi 

  Eeva Rontu   Eija Laakso 

  Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

Olemme tänään tarkastaneen kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. 

 

 

  Jouko Miettinen  Harri Kekki 

http://www.kirvunkoprat.net/

